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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 ]برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است[

 

 حسین السید اسماعیل الصدر ]برگرفته از سایت:[

 ۱۳۹۲آبان  ۷]تاریخ:[ 

 

 التعامل الحسن مع البهائیین

 السؤال:

أنا مواطنة بهائیة عراقیة أسكن في شمال العراق. هناك تصور لدى بعض المسلمین بأن مخالطتهم معنا أمر حرام شرعاً 

ویجب علیهم التجنب من المعاشرة معنا، وقد ظهرت أخیرا فتاوى من بعض الشخصیات الدینیة تقول بأن دیانتنا ضالة 

أي نوع من المعاشرة مع البهائیین. وقد یعرف سماحتكم بأننا واجهنا إضطهاداً كبیراً في عهد النظام البائد ومضلة ویحرم 

 حیث أغتصبت الكثیر من ممتلكاتنا وسجن الكثیرون وأصدر بحقنا حكم اإلعدام. فما هو رأي سماحتكم بهذا الخصوص؟

 الجواب:

لمبتنیة على العدل والرحمة والمحبة لكل أخواننا وأخواتنا من األدیان قد أوصانا هللا تبارك وتعالى بالمعاملة الطیبة ا

یِن َولَْم یُْخِرُجوُكْم ِمْن دِ  ُ َعِن الهِذیَن لَْم یُقَاتِلُوُكْم فِي الد ِ وُهْم والمذاهب األخرى، حیث قال: "ال یَْنَهاُكُم َّللاه یَاِرُكْم أَْن تَبَرُّ

 َ [. وعلیه ال مانع من التعامل والتعاشر ضمن القواعد اإلنسانیة العامة ۸ یُِحبُّ اْلُمْقِسِطیَن" ]الممتحنة:َوتُْقِسُطوا إِلَْیِهْم إِنه َّللاه

بین المسلمین وأخوتهم من األدیان والمعتقدات األخرى، بل یجب اإللتزام بقواعد العدل والمساواة في الحقوق والمنع من 

 ألخرى.التمییز واإلضطهاد ضد أي من أتباع الدیانات ا

 [:متن ای ازترجمه]

 :سؤال

من یک شهروند بهایی عراقی از شمال عراق هستم. تصوری نزد برخی از مسلمانان وجود دارد که معاشرت با ما 

حرام است و آنان باید از ما پرهیز کنند. همچنین اخیرا برخی فتاوی منتشر شده که دیانت ما را گمراهی و پلشتی، و 

بهائیان را حرام میشمرند. جنابعالی حتما میدانید که ما در دوره رژیم بعث با ستم زیادی مواجه هر نوع معاشرت با 

ایم و بسیاری از امالک ما مصادره شد و احکام اعدام درباره ما صادر شد و بسیاری از ما زندان شدند. نظر شما بوده

 درباره تصورات مذکور درباره ما چیست؟

 :پاسخ

کرده است که با برادران و خواهرانمان از همه ادیان و مذاهب با عدل و نیکی و محبت برخورد  خداوند به ما توصیه

خدا شما را از برخورد نیکو و عدالت امیز با کسانی که با شما نجنگیده و »و معاشرت نیکو کنیم. خداوند میفرماید: 

. ۸سوره ممتحنه، ایه « ورزان را دوست دارد.شما را از خانه هایتان بیرون نکرده اند، منع نکرده است. خداوند داد

بنابراین هیچ مانعی از معاشرت مسلمانان با اتباع همه ادیان و باورها در چارچوب قواعد انسانی عام وجود ندارد. 

بلکه پایبندی به دادورزی و رعایت مساوات در حقوق و ممانعت از هر گونه تبعیض و رفتار ناعادالنه با اتباع ادیان 

 واجب و ضروری است دیگر

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی  دای برخور]متن باال رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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